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Comunicat de presă
Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de noul coronavirus
SARS-CoV-2, începerea activității în unitățile de învățământ precum și numeroasele
întrebări adresate de părinți și cadre didactice Direcției de Sănătate Publică Bihor și altor
instituții publice, referitoare la testarea RT PCR, comunicăm persoanelor interesate,
faptul că testarea gratuită se realizează doar în conformitate cu Metodologia de
supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)
(https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1914metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-10-08-2020/file):
Criterii pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2
Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19:
1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar, conform
definiţiei de caz;
2. Contacți apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate;
3. Pacienți cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici)
şi donatorii de organe, țesuturi și celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți
cu transplant de organe, țesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament
imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant –
2 teste la 24 de ore interval;
4. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplasează de
la centrul de transplant in centrele de prelevare – la fiecare 2 săptămâni;
5. Pacienți asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă
medicamentos, cu maximum 48 de ore înainte de internarea în spital; În acest context,
termenul de imunosupresie se referă la: chemoterapia citotoxică, agenți biologici cu
acțiune prelungită, imunoterapie celulară și doze mari de glucocorticoizi, conform
ghidului Societății Americane de Boli Infecțioase (6.05.2020), accesat la
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/
6. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau
radioterapie:
- Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – cu maximum
48 de ore înainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru
monitorizare;
- Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte de prima
ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea curei;
7. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre
invazive,
cu
maxim
48
de
ore
înaintea
intervenției/manoperei;

Notă: Cu referire la punctele 5., 6. și 7., în cazul pacienților copii care se internează cu însoțitor, se
testează și însoțitorul.

Pacienți hemodializaţi asimptomatici - de 2 ori pe luna;
- Pacienți hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7
zile interval între ele; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni
separate de restul pacientilor;
9. Pacienți hemodializaţi simptomatici;
10. Persoane instituționalizate asimptomatice – de 2 ori pe lună;
11. Personalul de îngrijire din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună;
12. Gravidele asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost
contact direct cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit simptomatice;
13. Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat,
în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.”
8.

Confirmarea promptă a cazurilor suspecte este o prioritate și este necesară pentru
implementarea masurilor de prevenire si control al infecției COVID-19, de aceea,
persoanele simptomatice, copii sau adulți, care se încadrează în definiția de caz / caz
suspect, vor beneficia de testare conform metodologiei.
Reamintim membrilor comunității, faptul că măsurile simple care sunt la îndemâna
tuturor, în combaterea infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, sunt:
- conduita socială responsabilă, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare
- respectarea măsurilor de distanțare, evitarea locurilor aglomerate,
- respectarea normelor de igienă personală (igiena corectă a mâinilor, igiena respirației:
tuse / strănut - în plica cotului sau în șervețel de unică folosință) și utilizarea substanțelor
dezinfectante atunci când este necesar
- utilizarea corectă a măștii de protecție, astfel încât să acopere gura și nasul, și
îndepărtarea în siguranță a acestora, respectiv eliminarea lor cu responsabilitate și grijă
față de mediul înconjurător,
- în cazul apariției de simptome asociate COVID-19 (tuse, strănut, rinoree, temperatură,
dificultăți de respirație) este necesară contactarea medicului de familie sau, în cazul în
care este necesar, apelarea serviciului de urgență 112 și evitarea expunerii altor persoane.
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